Załącznik do Zarządzenia nr 142/03/2017
Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 marca 2017 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
W PUK STARKOM Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w PUK STARKOM, zwany dalej PSZOK.
2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp.
z o.o., zwane dalej STARKOM.
Rozdział 2
Funkcjonowanie PSZOK
§ 2. 1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„STARKOM” Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22. Wjazd na teren PSZOK
odbywa się bramą od ulicy Tczewskiej, oznakowaną tablicą informacyjną.
2. PSZOK jest czynny w dniach: wtorek, środa, czwartek w godzinach od 13 00 do 1700 oraz
w piątki i soboty w godzinach od 800 do 1200 .W poniedziałki PSZOK jest nieczynny.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
4. Teren PSZOK jest całodobowo monitorowany.
Rozdział 3
Zasady odbioru odpadów
§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane wyłącznie przez osoby
zamieszkujące teren Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Osoba oddająca odpady
zobowiązana jest do przedstawienia dowodu zamieszkania, tj. dowodu osobistego lub umowy
najmu/dzierżawy lub oświadczenia właściciela nieruchomości.
2. W PSZOK przyjmowane są następujące posegregowane i właściwie zabezpieczone
następujące odpady:
Papier i tektura,
1) Szkło,
2) Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3) Metale,
4) Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone,
5) Przeterminowane leki i chemikalia,
6) Zużyte baterie i akumulatory,
7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) Świetlówki,
9) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) Zużyte opony,
11) Odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów zawierających azbest, papę,
smołę itp.

12) Popiół pochodzący z palenisk domowych.
Szczegółowe kody odpadów przyjmowanych przez PSZOK znajdują się w załączniku do
niniejszego regulaminu.
3. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:
1) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
2) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
3) nieprawidłowo zabezpieczonych,
4) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych powyżej,
5) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację
odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów,
6) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub
życiu ludzi.
Rozdział 4
Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom
§ 4. 1. Odpady do PSZOK mieszkaniec dostarcza własnym transportem.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika firmy STARKOM, zaś
każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia
odpadów.
3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
4. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach,
kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniami pracownika PSZOK.
5. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.
6. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie STARKOM-u,
2) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
3) zachowania wymogów bezpieczeństwa,
4) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
5) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
Rozdział 5
Odpłatność
§ 5. 1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust. 2. nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej
do Urzędu Miasta Starogard Gdański, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Odpady rozbiórkowe i budowlane oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej
do Urzędu Miasta Starogard Gdański w ilości 1 m3/rok z gospodarstwa domowego.
3. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej, niż
określono w ust. 2, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej
w Cenniku przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”,
o którym mowa w § 6 ust. 2, ponad ilość zwolnioną z opłaty; jak również pokrycia kosztu
transportu tych odpadów do ZUOK „Stary Las”.

4. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów
w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania
w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem przyjęcia odpadów przez Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, o którym mowa w § 6. ust. 2.
Rozdział 6
Inne postanowienia
§ 6. 1. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański www.czystemiasto.starogard.pl, stronie internetowej STARKOM-u www.starkom.pl
oraz w PSZOK.
2. Cennik przyjęcia odpadów przez ZUOK dostępny jest na stronie internetowej
www.starylas.pl oraz w PSZOK.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 r.

Załącznik do regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Kody odpadów przyjmowanych przez PSZOK :
Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 04

Opakowania z metali

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

5.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6.

15 01 07

Opakowania ze szkła

7.

16 01 03

Zużyte opony

8.

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 14
10. 16 02 15*
11. 16 02 16

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

12. 16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

13. 16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

14. 16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

15. 16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16. 16 06 05

Inne baterie i akumulatory

17. 17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

18. 17 01 02

Gruz ceglany

19. 17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

9.

20. 17 01 07
21. 17 09 04
22. 20 01 21*

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

24. 20 01 30

Urządzenia zawierające freony
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

25. 20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

26. 20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji

23. 20 01 23*

27. 20 01 35*
28. 20 01 36
29. 20 02 01
30. 20 03 07
31. 20 03 99

Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioły

